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Föreningsmeddelande 05/2018
Nya grannar.

Vi välkomnar Emma Engqvist och Markus Davidsson med barnen Dorian
och Elm till Finbagarvägen 45.

Nya styrelsen.

Den nya styrelsen har haft sitt första möte. Vi konstaterar att tyvärr har
Matteo Tognolina lämnat styrelsen men lyckligtvis ersatts av Ulrika Romare.
Tack Matteo och välkommen Ulrika!
Björk Tryggvadottir, nr.48, ordförande. Nyval 1 år
Tobias Holmlund, nr.69, vice ordförande. Omval 1 år
Harald Byström, nr.12, kassör. Kvarstår 1 år
Ola Simonsson, nr.73, sekreterare. Omval 2 år
Olle Holmgren, nr.7 ordinarie. Omval 1 år.
Björn Sandström, nr.21. ordinarie. Omval 1 år.
Ulrika Romare nr.28.ordinarie. Nyval 2 år.
Markel Månsson nr.34 suppleant. Kvarstår 1 år.
Britta Ryderstedt nr.22 suppleant. Omval 1 år.
Till internrevisor valdes Anne Wiklund nr.67 med Klas Lindstrand nr.59 som
suppleant.

Vicevärd.
.
Fönsterrenovering.

Ingemar Ekström kvarstår som vicevärd. Kontaktas lättast genom formulär i
pärmen i tvättstugan
Vi påminner om fönsterrenoveringen som startar den 11 juni i längorna 4-12,
3-13 och 14-26. Arbetet ska vara klart den 22 juni och nyckelinsamling är
planerad till fredagen den 8 juni. Tänk på larm, fönsterlås och persienner.
Infoblad från Mälardalens Fönsterrenovering AB kommer att delas ut till
berörda.

Bredbandsbolaget.

Avtalet börjar gälla från 1 juni men redan nu fungerar streamingen från dem.
Ladda hem appen för att se på TV i telefon eller surfplatta. Avtalet innebär
250Mb/s upp och ned och bolaget skickar ut snabbare routrar om ni kontaktar
dem. Detta innebär inga höjda avgifter för föreningen. Infoblad har delats ut.
Bredbandsbolaget har nu bytt namn till sin ägare Telenors namn.
https://www.telenor.se/om-telenor/nyatelenor/

Solceller.

Den punkt som föll bort ur årsredovisningen angående solceller lyder som
följande:
Den totala elproduktionen under 2017 var 21 505 kWh och det uppskattade
totala värdet på producerad el uppgår till 28 000 kr.
Kostnaden för anläggningen var totalt 403 943 kr vilket ger investeringen en
avkastning på 7% för 2017
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Hyreslägenheten

…ovanför tvättstugan ska få uteplatsen renoverad. Nya plattor och eventuellt
nytt staket runt omkring. Hyresgästen har påpekat att medlemmar genar över
uteplatsen på väg till övre garageplan. Gör inte det, respektera hyresgästens
uteplats.

Skadedjur.

I föreningsmeddelandet i november skrev vi att Nomor förordrar de stora
fällorna i betong och sent om sider bestämde vi oss för dem. Sen gick det
ganska fort så vi han inte med att informera tills fällorna var utplacerade. På
en del ställen står de på lite udda platser så kontakta Ekström med lapp i
tvättstugan om flytt av dem om ni tycker de är märkligt placerade. Fällorna
innehåller råttgift och inte några elektroniska fällor med sms-avisering.
De är inte så mysiga att titta på men är helt ofarliga för barn och husdjur.
Nomor nås på 0771-122300 eller helst på www.nomor.se/skadeanmalan.

Glad försommar.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin och mysig försommar!

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen de 12 juni. Frågor/ärenden som medlem
önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens brevlåda
10 dagar före mötet.

Hälsningar Brf Skönstaviks styrelse
E-mail: styrelsen@finbagarvagen.se

